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  چكيده
ي مروري حاضر با هدف  مطالعه .آرزوي بشر به منظور کنترل جنسيت جنين قبل از لقاح همواره مطرح بوده است: مقدمه

 جامع مروري نقلي حاضر، مرور ي مطالعه در: هامواد و روش. ديدجنين انجام گر جنسيت مادر بر غذايي رژيم تعيين نقش
 Pubmed ،Scirus ،Cochrane library ،Sciencedirect ،MD Consult ،googleهاي  پايگاه از استفاده با

scholar ،Iranmedex ،Magiran ،SID شامل جستجو براي فارسي کليدي کلمات. شد انجام ۲۰۱۳ تا ۱۹۸۲ سال از 
جنسيت  و فروکتوز کلسيم، منيزيم، پتاسيم، سديم، کالري، حاملگي، غذايي، رژيم جنسي، نسبت تغذيه، جنسيت، انتخاب

 sex selection, maternal diet, sexبود و کلمات کليدي انگليسي براي جستجوي منابع شامل ايتغذيه اختالالت و

ratio, Ionic diet, sodium, potassium, calcium, magnesium, fatty acid ,calorie , fructose, famine بود .
 ها پژوهش. باشدمي نقيض و ضد جنسي نسبت بر ايتغذيه اختالالت و تاثيرکمبودها مورد در ها هاي پژوهش يافته: هايافته
شرايط  .گذارند اثر جنسي نسبت بر مادر غذايي رژيم و استرس لقاح، زمان مانند محيطي عوامل از ترکيبي اندداده نشان
)/ +Ca 2++Mg2( هاي يون بردن نسبت باال. باشدبسيار مهم مي اي مادر در حوالي حاملگي در تغيير نسبت جنسيتغذيه

+)K++Na (رژيم  :گيري نتيجه. گردد هاي حاوي کالري باال سبب افزايش متولدين پسر مي دريافتي در رژيم غذايي و رژيم
و  هاي انساني نسبت جنسي موثر است، اما پايين بودن حجم نمونه در پژوهشغذايي مادر در حوالي حاملگي در تغيير 

انساني  هاي پژوهش. سازد اظهارنظر قطعي در اين زمينه را با مشکل مواجه مي ي تعيين جنسيت در انسان، سازوكار پيچيده
  . گردد بيشتر در اين زمينه پيشنهاد مي ي با حجم نمونه

  
  جنسي جنين، نسبت جنسيت ذايي،غ رژيم تغذيه، :واژگان كليدي

  ۳۰/۱۰/۹۲: ـ پذيرش مقاله ۸/۱۰/۹۲: ـ دريافت اصالحيه۹/۷/۹۲: دريافت مقاله
  

  مقدمه

 تاريخي ي ريشه فرزندان، جنسيت انتخاب به بشر تمايل
 بشر ي دغدغه و انديشه مسئله اين متمادي هاي قرن دارد و
 از يکي نداشتن علت به که هايي خانواده بسا چه ۱.است بوده
 اند شده فراوان مشکالت دچار پسر، فرزند جنس، به ويژه دو
 جنس دو از يکي داشتن اميد به ها سال که هايي خانم يا

 کم فواصل با و ديگري از پس يکي را زيادي هاي بارداري
 بلکه نيامده، دست به مطلوب نتيجه تنها  نه ولي اند داشته
 خانواده زيادي به ي هزينه و افتاده خطر به هم مادر سالمت

   ۲.تحميل گشته است
دهند از دوران قديم بشر همواره  مستندات نشان مي

کوشيده تا با توسل به خرافات و مراسم عبادي صاحب 
هاي عظيم پادشاهي فقط به سلسله. فرزند دختر يا پسر شود
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 ۵۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳ارديبهشت ، ۱ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

به  اند، دنيا نياورده اين دليل که يک يا چند ملکه وارث پسر به
دليل اينکه  هزاران زن بي گناه تنها به. اند هکلي از هم پاشيد

اند فرزنداني با جنسيت دلخواه شوهران تقديم آنان  نتوانسته
  ۳.اند از کانون گرم خانواده طرد شده نمايند،

 مذهبي، اجتماعي، فرهنگي، مسائل مانند متعددي عوامل

 از وجود بعضي از جمله طبي باالخره و اقتصادي
 نظير هموفيلي در X کروموزوم به وابسته هاي بيماري
 درماني يا سنتي هاي روش انتخاب به تشويق ها را آن زوجين

 ۴.است نموده فرزند جنسيت انتخاب براي جديد
هاي  هاي وابسته به جنس و سقط پيشگيري از بيماري

انتخابي و جلوگيري از ضايعات جسمي و رواني مادران، 
خانواده و  رد فرزندان جنسيت بين تناسب و تعادل ايجاد

 به عنوان علل دستيابي به تعداد فرزندان مورد نظر خانواده
رسد  به نظر مي ۱.جنسيت قبل از لقاح مطرح شده است انتخاب

کمک به والدين به منظور انتقال  انتخاب جنسيت راهي براي
 ۴.هاي خود به نسل بعدي با کمترين هزينه ممکن باشد ژن

ت جنين از دوران هاي مختلفي براي انتخاب جنسي روش
باستان تاکنون استفاده شده و با پيشرفت علم شاهد کشف 

موثرتر در تعيين جنسيت جنين هستيم،  تر و هاي دقيق روش
 از قبل ژنتيکي تشخيص ها مانند روش برخي روش

(PGDگزيني النه
i
حساسيت  به منظور تعيين جنسيت، از)  

 تکنيک يدارا پرهزينه و بسيار ولي است؛ برخوردار بااليي

 بارداري با اين روش شانس به عالوه ،باشد مي اي پيچيده

 ۵.استپايين 
 هاي سنتي مردم به روش شود هنوز اما آنچه سبب مي
ي باالي  هزينه رژيم غذايي روي آوردند، انتخاب جنسيت نظير

 ها نظير هاي جديد و مباحث اخالقي پيرامون اين روش روش

PGD و در برخي  انگلستان ردر برخي کشورها نظي. باشد مي
به منظور تعيين جنسيت به  PGD هاي مسيحيت انجام فرقه

نظران،  برخي از صاحب ۶.ممنوع شده است داليل اجتماعي
ها را تبعيض جنسي عليه زنان  انتخاب جنسيت با اين روش

هاي طبيعي انتخاب  در مورد روش اما ۷کنند، قلمداد مي
  . گردد مطرح ميهاي اخالقي کمتر  جنسيت جنين نگراني

دوم قرن بيستم نسبت جنسي پسران به دختران  ي از نيمه
 ۸.است در برخي کشورهاي صنعتي شروع به کاهش نموده

هاي زيست افزايش آالينده آن را گران علت برخي از پژوهش
نظران  صاحب که ساير در حالي ۹.اند محيطي اعالم نموده

                                                           
i- Preconception Genetic Sex Selection 

از  افتي رانخوردن صبحانه توسط زنان و کاهش کالري دري
ي کاهش نسبت جنسي در کشورهاي  عوامل مستعدکننده

در شرايطي که برخي از  ۱۰- ۱۲.صنعتي اعالم کردند
اي عامل گران بر اين باورند که کمبودهاي تغذيه پژوهش

گران ديگر منکر وجود  پژوهش ۱۳کاهش نسبت جنسي است،
هاي  به عنوان نمونه پژوهش ۱۴باشند؛ چنين ارتباطاتي مي

م شده در زمان بعد از جنگ و قحطي در هلند ارتباطي انجا
- را گزارش نکرده اي و نسبت جنسيبين کمبودهاي تغذيه

  ۱۵.اند
هاي  پژوهش بر جنسيت در تغذيه تاثير که اين به توجه با

 و گرديده، گزارش متفاوتي هاي يافته و مختلف بررسي شده،
 ه نسبتب ياد شده کارگيري روشه ب که اين به عنايت نيز با
 امکانات با كمينه انجام قابل و غيرتهاجمي ارزان، آسان،
 جنسيت بر تغذيه نقش تعيين پژوهش حاضر با هدف است؛

 بندي جمع جنين با بررسي مطالعات مختلف انجام گرفته، تا با

مناسب و  بتوان راهکارهايي ،موجود هاي هاي بررسي يافته
مورد نظر  يابي به جنس براي دست ها به خانواده  صحيح

 .ه نموديها ارا آن

  ها مواد و روش

 با جامع مروري ،حاضر ي مروري نقلي مطالعه در
، Pubmed ،Ovide ،ProQuestالمللي  هاي بين پايگاه از استفاده
Scirus ،Cochrane library ،EBSCO ،Sciencedirect ،MD 

Consult ،google scholar جهاني سازمان هاي سايت و 
 ايراني هاي ملل و پايگاه سازمان جمعيت قصندو و iiبهداشت

Iranmedex ،Magiran ،SID  وIrandoc تا ۱۹۸۲ سال از 
 زبان به مقاالت فقط در اين پژوهش. گرفت انجام ۲۰۱۳

   .فارسي بررسي شدند و انگليسي
 انتخاب شامل جستجو براي فارسي کليدي کلمات
 ي،کالر حاملگي، غذايي، رژيم جنسي، نسبت تغذيه، جنسيت،
 اختالالت جنسيت و و فرکتوز کلسيم، منيزيم، پتاسيم، سديم،
بود و کلمات کليدي انگليسي براي جستجوي منابع  ايتغذيه
 ,sex selection, maternal diet, sex ratio, Ionic dietشامل

sodium, potassium, calcium, magnesium, fatty acid 

calorie , fructose, famine اي هم مقاله که تيصور در. بود
 ي مقاله فقط بود هم به زبان انگليسي و فارسي زبان به

 . شد بررسي انگليسي

                                                           
ii -World Health Organization 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 12

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1608-fa.html


 همكارانو  منيژه سرشتي  رژيم غذايي مادران و جنسيت جنين ۵۹

 

 تاريخچه

ي استفاده از رژيم غذايي به منظور تعيين  تاريخچه 
 در قرون وسطي، .گردد ها قبل برمي جنسيت جنين به قرن

شود به او توصيه  پسر زن صاحب فرزند که يک براي اين
را با يک نسبت  شير و جوني از شراب و خونمع مودندن مي

 غذايي رژيم بعدي در رابطه با ي نظريه مساوي بنوشد،
 پنير، کاهو، فرنگي، نخود خوردن ترکيبي متنوع از ماهي،

 حيوانات ي بيضه حتي و قندها و ها دانه شيريني، انواع نمک،
  ۱۶.خاص بود

ا صورت علمي ب رژيم غذايي بر جنسيت جنين به تاثير اما
ويالرد مورد توجه  و تريورس مطرح شدن تئوري مشهور

در شرايط طبيعي که استرس  براساس اين نظريه. قرار گرفت
از لحاظ آماري در  خاصي بر زندگي والدين حاکم نباشد،

بيشتر از  متولد شده ها تعداد نوزادان نر بسياري از گونه
ي ا اما تحت شرايط نامناسب تغذيه باشد، نوزادان ماده مي

  ۱۷.يابد تعداد نوزادان ماده افزايش مي
 تئوري تريوس و ويالرد در موش صحرايي، اگر چه 
و موش سوري و تعداد  خوک اهلي گوزن، گوسفند، آهو،

ولي سازوكار عملکرد آن  ها به اثبات رسيده، ديگري از گونه
 هاي بررسي از پس ۱۸.باقي مانده است تا حد زيادي ناشناخته

 از انسان مورد در ها نظريه اولين ،۱۹۳۵ سال در حيواني
. گرديد مطرح ليستر و شاپ بي ي وسيله به ۱۹۶۵ سال

 و فورنير وسيله به ۱۹۷۵ سال از انسان روي عملي مداخالت
  ۱۹.شد آغاز استولكوسكي

    :رژيم غذايي يونيک و جنسيت جنين

 رايج شكلي به امروزه كه پرطرفدار هاي روش از يكي
 غذايي هاي رژيم شود، مي پيشنهاد جنين جنسيت انتخاب براي

 هاي به منظور تغيير نسبت موجود بين يون كه است خاصي
+)K++Na ( به)Ca 2++Mg2+( در اين . شود استفاده مي

 هاي روش براي مذکر شدن فرزند بر باال بودن نسبت يون
)Ca 2++Mg2+( /+)K++Na (وجود آمدن جنس  و براي به

 K++Na( /)Ca(+هاي  ونمؤنث بر باال بودن نسبت ي

2++Mg2+( ۱،۳،۲۰،۲۱.شود تاکيد مي  
هاي سديم و پتاسيم و سطح پايين  يون سطح باالي

ي  سوخت و ساز تخمک و به ويژه اليه کلسيم و منيزيم،
هاي حاوي  دهد که اسپرم خارجي آن را طوري تغيير مي

در حالت عکس . شوند به طرف تخمک جذب مي  Yکروموزوم
الزم است سطح   Xهاي حاوي کروموزوم براي جذب اسپرم

کلسيم و منيزيم خون باال رود و سطح پتاسيم و سطح سديم 
اين روش فقط الزم است توسط زن اجرا  .خون پايين بيايد

 شود زيرا تغييرات يونيک تخم است که اسپرماتوزوئيد مورد
در اين روش انتخاب جنسيت، به  ۱،۳،۲۰،۲۱.کند نظر را انتخاب مي

مدت دو ماه قبل از بارداري تا  شود كمينه به صيه ميتو مادر
  ۱.رژيم غذايي توصيه شده عمل نمايد هنگام بارداري به

هاي مختلف حيوانات  روي گونه نيز هاي متعددي پژوهش
. را در پي داشته است و نقيضي هاي ضد انجام شده که يافته

 اگرچه در غالب موارد رژيم غذايي در تعيين جنسيت جنين
اما اين نوع رژيم غذايي تاثيري بر نسبت  عمل نموده، موفق

 هاي يافته ۲و  ۱ در جدول ۲۲.جنسي در خوک نداشته است
هاي انجام شده روي انسان و حيوان به تفکيک  برخي پژوهش

۲۲- ۳۳.است رژيم يونيک آورده شده تاثير در مورد
 

 شود از مادران توصيه مي به منظور دختر شدن جنين به
 و شود استفاده باال منيزيم و کلسيم حاوي غذايي مواد

 استفاده از مواد غذايي. گردد محدود پتاسيم و سديم مصرف
مانند پنير سفيد بدون نمک، ماست، شير، تخم مرغ، بادام و 
بادام زميني بدون نمک، گردو، لوبيا سبز، مارچوبه، کاهو 

. باشد مفيد تواند سبز، ماکاروني، گوشت، ماهي بخار پز مي
باال  در موارد اختالالت عصبي، رژيم دخترزايي تفاده ازاس

   ۱.هاي کليوي ممنوع است نارسايي بودن کلسيم خون و
 غذايي مواد شود از نيز توصيه مي ينبراي پسر شدن جن 

 و کلسيم مصرف و کرد استفاده باال پتاسيم و سديم حاوي
غذايي شامل  به اين منظور مصرف مواد. گردد محدود منيزيم

 سبز، گوجه سيب، گالبي، هلو، موز، آناناس، زردآلو، کبات،مر
 خربزه، انجير، فرنگي، توت تمشک، گيالس، خرما، خيار، آلو،
 پياز، فرنگي، گوجه فرنگي، کنگر حبوبات، سبزي، و ميوه آب

 سيب سبز، ذرت، نخود کلم، قارچ، زيتون، قرمز، چغندر
ماهي،  کنسرو شاهي، تره بلوط، سبوس گندم، شاه زميني،
قهوه،  نقل، گازدار، کلوچه، نوشابه ماءالشعير، کره، ژامبون،

 رژيم پسرزايي استفاده از ۱،۲۸،۲۹.شود توصيه مي چاي، مايونز
 هاي نارسايي و قلبي هاي ناراحتي باال، خون در موارد فشار

   ۱.است ممنوع کليوي
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 ۶۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳ارديبهشت ، ۱ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

  جنين در مطالعات حيواني  جنسيت رب يونيک غذايي رژيم تاثير پيرامون شده انجام هاي پژوهش -۱جدول 

حجم   گر پژوهش

  نمونه

واحد 

  پژوهش

  يافته پژوهشي  روش  گروه تعداد

دريافت نمک طعام با (گروه  ۵  موش    ۲۲۵  ۳زادهحسن
   )%۱-۴هاي  غلظت

 غذايي رژيم
يک هفته (يونيک

 )قبل از لقاح

 نمک طعام، تعداد متولدين ماده %۲-۴در گروه 
اختالف معني دار  اين و بود شاهد بيشتر از گروه

  . بود
  شاهد، : سه گروه  موش   ۷۵  ۲۳ وحيدي

افزودن (پتاسيم  و گروه سديم
به آب  %۱ترکيبي از  سديم و پتاسيم 

و گروه کلسيم و منيزيم ) آشاميدني
 منيزيم و کلسيم از ترکيبي افزودن(

   )آشاميدني  آب به ۱% 

 غذايي رژيم
   روز  ۱۵يونيک 

ر جنسيت جنين موثر بود و رژيم غذايي يونيک ب
دو گروه دريافت کننده امالح نسبت به گروه شاهد 

  . در جنسيت نوزاد موش اختالف داشتند

  :سه گروه  خرگوش   ۲۱  ۲۴چاندراجو
يک گروه ديابتي شده با سديم  شاهد،

   گرم ۲۵ تزريق (و پتاسيم 
استرپتوزوتوسين در حفره پريتوئن 
    طي سه روز يک هفته قبل از لقاح ،

افزودن (استفاده از سديم و پتاسيم 
به  %۱مخلوطي از سديم و پتاسيم 

  )آب دريافتي

 غذايي رژيم
 ۲۱الي  ۱۶يونيک 

   روز 

   ۱به  ۱نسبت جنسي : در گروه شاهد 
و در گروه گيرنده  ۱به  ۴: در گروه ديابتي شده

  ۱ به ۴/۳: سديم و پتاسيم ديابتي نشده

 ي شاهد و دريافت کننده :دو گروه   موش  i  ۲۵  ۲۰چاندراجو
سديم و  %۱مخلوط (سديم و پتاسيم 

  )پتاسيم 

 غذايي رژيم
 ۲۱ الي ۱۶  يونيک
    روز 

نسبت جنسي در گروه دريافت کننده سديم و 
  ۰۲/۱به  ۶۱/۲نسبت به گروه شاهد  پتاسيم

دريافت کننده نمک طعام با : گروه ۵  موش  ii ۲۶  ۸۸برد 
و  %۳ ،%۱و  ۱۲/۰، ۰۸/۰هاي  غلظت

۴%  
  

 غذايي رژيم
از يک (يونيک

هفته قبل از لقاح 
و در سراسر 

  )بارداري

با افزايش غلظت نمک طعام نسبت جنسي کاهش 
طور  يابد و تعداد نوزادان متولد شده ماده به مي

  معني داري بيشتر از نرها بوده است 
  

: اول گروه  iii ۲۲بولت
۶۷۷   

    ) Ca 2++Mg2+( /+)K++Na(=۲.۱  خوک 
يم پسر زايي و اين نسبت براي رژِ

  براي پسرزايي ۷/۰برابر

 غذايي رژيم
  روز ۳۴ يونيک

  تاثيربر جنسيت نوزاد متولد شده  عدم

 :دوم گروه
۸۶۹   

۳.۹=)Ca 2++Mg2+( /+)K++Na (    
براي رژِيم پسر زايي و اين نسبت 

  براي پسرزايي ۵/۰برابر 

 غذايي رژيم
 ۵۳ يونيک براي
  روز

چهار   iv  ۲۷گري
  ۸۰: گروه

 غذايي رژيم %۱۰و يا فروکتوز  Nacl4%  موش
روز  ۲۸(يونيک 

قبل از حاملگي و 
در دوره 

  )گيري جفت

  ۶/۰کاهش نسبت جنسي به 

  
  
  
  
  

i- Chandraju 

ii- Bird 

iii- Bolet 

iv-Gray 
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 همكارانو  منيژه سرشتي  رژيم غذايي مادران و جنسيت جنين ۶۱

 

نگر در سطح  ي جامعه رسد يک مطالعه به نظر مي
تري الزم است تا به بررسي ارتباط احتمالي دريافت  گسترده

و جنسيت فرزندان  غذايي زنان ايراني قبل از بروز بارداري
هاي غذايي منبع ها بپردازد و تاثير ميزان دريافت گروه آن

سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيوم را بر جنسيت جنين بررسي 
اپيدميولوژي که به بررسي رژيم  هاي بررسيهاي  يافته. نمايد

اند، نشان داده دريافت متوسط غذايي زنان در ايران پرداخته
 ۶/۵طور کلي ه ه پتاسيم بااليي دارند، بها ک ها و سبزي ميوه

در ) ۲۰۱۱(ميرميران و همکاران  ۳۴.باشد واحد در روز مي
دادند دريافت متوسط گروه  نشان iو ليپيد تهرانمطالعه قند 

واحد و دريافت  ۲۴/۲ساله تهراني،  ۵۰تا  ۱۹ها در زنان  ميوه
ميزان پيروي از . باشد واحد در روز مي ۷۸/۲ها  گروه سبزي

غذايي سازمان جهاني بهداشت در مورد گروه  اي توصيه
. باشد مي% ۳۰ها در زنان تنها در حدود  ميوه و سبزي

ترين منبع دريافت  دريافت گروه لبنيات نيز به عنوان اصلي

واحد در روز بوده  ۷۶/۲کلسيم در اين گروه به طور متوسط 
 گردد در مطالعات كوهورت در حال اجرا پيشنهاد مي ۳۵.است

هاي غذايي زنان هاي غذايي و انتخابدر ايران، اثرات دريافت
ها به طور دقيق و با در نظر داشتن  بر جنسيت جنين آن
  . گر بررسي شود عوامل موثر مداخله

ميزان موفقيت روش يونيک  پيرامون هاي متفاوتي گزارش
وجود  جنين انسان در مطالعات مختلف در تعيين جنسيت
و پاپا  ۱)۲۰۰۲( گنجلو بررسيهاي  يافته نهدارد، به عنوان نمو

که  در حالي ،گزارش کردند% ۷۵اين ميزان را باالي  ۲۰)۱۹۸۳(
ي حسيري نشان داد رژيم غذايي به تنهايي  هاي مطالعه يافته

برخالف انجام مطالعات در  ۲۱.تاثيري بر جنسيت جنين ندارد
 در شده هاي انجام اين زمينه بايد توجه نمود بيشتر بررسي

 آماري توان از بنابراين بوده، پايين ي نمونه حجم با انسان
  .نيستند برخوردار بااليي

  بر جنسيت جنين در مطالعات باليني تاثير رژيم غذايي يونيک انساني انجام شده در مورد هاي پژوهش -۲جدول 

حجم   محقق

  نمونه

نوع 

  مطالعه

مدت زمان استفاده   روش

  از رژيم

  يافته پژوهش

ماه قبل از  ۵/۱  يونيک   نيمه تجربي   ii ۱  ۲۶گنجلو
  حاملگي  

ميزان موفقيت در رژيم دختر خواه و پسر 
  .بود%  ۷۵ و% ۳/۸۳ترتيب  خواه به

  تاثيربر جنسيت  عدم   -  نفر رژيم غذايي ۲۲ تجربي نيمه  ۷۹   ۲۱حسيري سراج
  موثر   رژيم غذايي+ شلتز ۲۹

  موثر   نفر شلتز ۲۸
موفقيت در دستيابي به جنسيت مورد  % ۷۷.۶  -  رژيم غذايي  تجربي نيمه  iii ۲۰  ۴۵پاپا 

  نظر 
  موفقيت % ۴۲  -  شلتز و رژيم غذايي  تجربي نيمه  iv ۳۱  ۵۰نورلندر

 از قبل ماه ۱.۵  يونيک تجربي نيمه  v ۳۲  ۴۷استولسکي
    حاملگي

  موفقيت %  ۸۴
  

۳۳استولسکي 
  %  ۸۰موفقيت بيش از     يونيک  کوهورت  ۲۶۰ 

  
هاي مختلفي فرضيه ها، در مورد سازوكار عمل يون

ي باروري  فرضيه ترين فرضيه، رايج. مطرح شده است
داخل  PHبر سوخت و ساز و  و در نتيجه تاثير انتخابي

ها در  نسبت يون تغيير در تعادل مواد معدني، .سلولي است
ها  سبب تغيير پتانسيل آن تخمدان و تخمک را برهم زده،

ي اجزا ــين امر سبب تغييرات کروموزما گردد، مي
ي اسپرم  هاي گيرنده ي غشا و ساختمان مکان دهنده تشکيل

نفوذ نوع معيني از اسپرم را  در غشا شفاف تخمک گرديده،
ها  در برخي بررسي اما اين فرضيه نيز ۱نمايد، پذير مي  امکان

هاي بررسي روشه نشان  زير سؤال رفته است، از جمله يافته
تاثيري بر نسبت جنسي در هنگام  PH ييرات سيستميکداد تغ

العمل ايمنولوژي  عمل و عکس اي نظير فرضيه ۳۰.تولد ندارد
هاي  اما برخالف فرضيه ۱نيز در اين زمينه مطرح شده،

ها در جنسيت  مختلف مطرح شده سازوكار دقيق عمل يون
  .ناشناخته باقي مانده است جنين تاکنون

  
  
  

i- Tehran Lipid and Glucose Study 

ii-Ganjloo 

iii-Papa 

iv-Noorlander 

v-Stolkowski 
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 ۶۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳ارديبهشت ، ۱ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

 حاملگي وقوع عدم صورت در تاس يادآوري به الزم
 رژيم ي ادامه زيرا يابد، ادامه ماه ۶ از بيش نبايد غذايي رژيم
 خواهد روبرو اي تغذيه كمبودهاي با را زن آينده، در غذايي
 پسردار اميد به لبنيات و شير نخوردن به عنوان نمونه كرد؛
 استخوان پوكي مانند خطراتي با آينده در را مادر شدن،
 براي شور غذاهاي مصرف در روي زياده. نمايد مي درگير

 حاملگي مسموميت باال، خون فشار ايجاد خطر شدن، پسردار
خطر بروز چاقي و پيامدهاي  جات، شيريني زياد مصرف و

 جان ي تهديدكننده خطرات، اين. دارد دنبال به را ناشي از آن
 ناديده را ها آن اهميت توان نمي و هستند كودك و مادر
  ۱.گرفت

 هاي غذايي، محدوديت کميابي مواد غذايي، داري، روزه

  :جنسيت جنين و اياختالالت تغذيه

 داري و کميابي تاثير روزه ها پيرامون هاي پژوهش يافته
 ايجاد .بر جنسيت جنين ضد و نقيض است غذايي مواد

 بررسي ها درموش در بارداري اوايل محدوديت غذايي در
 نامطلوب پيامدهاي ن که سبببر آ عالوه ۳۷ميکله و ۳۶هوک

هاي  اما يافته ،تغيير داد را نيز جنسي نسبت جنيني گرديد،
در  را هاي ضد و نقيضي يافته ها روي حيوانات، پژوهش
 ۳۸محروميت غذايي در مارمولک به عنوان نمونه برداشته،

تاثيري  ۳۹در گاوها افزايش نوزادان نر و اين محروميت سبب
محروميت غذايي در پرندگان با و  نسبت جنسي نداشت بر

   ۴۰.بود آسيب پذيري بيشتر نوزادان ماده همراه
 که تاثير ۱۳۸۵هاي بررسي ملکوتي در سال  يافته

ي فوليکولي آخرين قاعدگي بر جنسيت  در مرحله داري روزه
نشان داد تعداد نوزادان مذکر افزايش  را بررسي کرد، جنين

دآلم ي بررسي اما نتيجه ۴۱يافته بود، ي  در فاصله که iون
 روي زنان مسلمان در کشورهاي ۲۰۰۶- ۱۹۸۹هاي  سال

نشان داد در زناني که  ،و اوگاندا انجام شد عراق آمريکا،
 پسر متولدين روزه دار بودند، تعداد درست قبل از حاملگي

  ۴۲.کاهش يافته است
 در مورد کمبود iii ۴۳و استين ii  ۱۵هاي بررسي کرامر يافته

دوران قحطي هلند در  و بارداري از قبل رغذايي ماد مواد
ي استين  هاي مطالعه چنين يافته و هم ،۱۹۵۴-۱۹۴۴هاي  سال

نشان داد  در اتيوپي تغذيه و همکاران در زنان مبتال به سو
در  ندارد، اي تاثيري بر جنسيت جنينکمبودهاي تغذيه

                                                           
i -Almond 

ii -Cramer 

iii -Sten 

قحطي در  که تاثير ivسانگ هاي هاي بررسي يافته که حالي
 جنسيت جنين بررسي کرده، عکس اين مورد را چين را بر

گزارش نموده و نشان داده در افرادي که درست قبل از 
شده بودند، تولد جنس مذکر  بارداري دچار محروميت غذايي

  ۱۴.يابد کاهش مي
مبتاليان به  نشان داد در vهاي بوليک هاي بررسي يافته 
هش اشتهايي و پرخوري عصبي شانس تولد نوزاد پسر کا بي
که افراد مبتال به اختالل خوردن بيشتر فرزند  يابد، درحالي مي

  ۴۴.آورند دنيا مي پسر به
مدت زمان  حجم نمونه، هاي بررسي،متفاوت بودن روش

طول مدت روز در  انجام مطالعه، تعداد روزهاي روزه داري،
 و نوع آن، گر ايام ماه رمضان، روش کنترل متغيرهاي مداخله

الگوي غذايي مصرفي در  ورد بررسي،نژادهاي مختلف م
تواند بر نسبت  کشورهاي مختلف که همگي به نوعي مي

هاي مختلف  ي پژوهش سبب شده مقايسه تاثيرگذارند، جنسي
هاي  انجام بررسي بنابراين در اين زمينه مشکل گردد؛

  .رسد تر در اين زمينه ضروري به نظر مي گسترده
  :کالري دريافتي و جنسيت جنين

 حوالي حاملگي در پستانداران ن کالري دريافتي درميزا
هاي متعدد به عنوان عاملي در چولگي نسبت  در بررسي

هاي  گزارش يافته دنبال به .جنسي گزارش شده است
مورد توجه  مسئله و همکاران، اين متيوز ي کوهورت مطالعه
 ۷۴۰در اين بررسي از  ۱۳گران بسياري قرار گرفت؛ پژوهش

کردند و از  ن بارداري خود را سپري ميخانمي که اولي
 هاي داده تا فرزند خود آگاه نبودند، خواسته شد جنسيت

 از پيش خود خوردن غذا هاي عادت مورد در مشروحي
 بر زنان اين نمايند، ارايه شدن و در حوالي حاملگي باردار
 به لقاح زمان حوش و حول در دريافتي کالري ميزان حسب
 و ،بيشترين که گروهيدر  زنان %۵۶ .تقسيم شدند گروه سه
را دريافت  کالري ميزان کمترين که در گروهي زنان% ۴۵

 گروهي که ،بر اين عالوه ،اشتندد پسر نوزاد کرده بودند،
 احتمال بيشتري با بود، ها بيشتر آن دريافتي کالري ميزان
 و کلسيم پتاسيم، هجمل از مغذي مواد از تري وسيع طيف

دنبال  به. بودند کرده دريافترا   B12 و  C،Eهاي  ويتامين
هاي هاي متعدد ديگري روي گونه اين بررسي، پژوهش

اــــــاز جمل ،صورت گرفت مختلف پستانداران  vi،۴۵ه دام

                                                           
iv -Song 

v -Bulik 

vi -Dama 
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 همكارانو  منيژه سرشتي  رژيم غذايي مادران و جنسيت جنين ۶۳

 

د ز i ،۱۸روزنفيل روي  iv ۴۷کامرونو  iii ۲۷گري ii، ۴۶ويکر
 ۴۹کامرون روي گوسفند و v ۴۸گرين هاي صحرايي،  موش

   .جام دادندهايي ان بررسيروي اسب، 
افزايش گلوکز سبب افزايش ترشح و آزاد شدن هورمون 

LH شود و کاهش گلوکز ترشح  مي از هيپوفيزLH  را مهار
اثر افزايشي بر فعاليت گليکوليتيک دارد  LH هورمون .کند مي

بنابراين يک . دهد و گلوکز در دسترس اووسيت را افزايش مي
رسد  به نظر مي. ردوجود دا  LHاثر فيدبک مثبت بين گلوکز و

 زمان لقاح يک عامل مهم براي چولگي نسبت جنسي باشد و
 نوسانات گلوکز به همراهي ساير سازوكارها ممکن است

  ۴۷.باشد اي در تعيين جنسيت نوزاد داشتهنقش واسطه
افزايش مقدار گلوكز در ترشحات  اند ها نشان داده پژوهش

جذب گذاري به  موقع تخمك ي رحم در مخاطي دهانه
 Yکند و از آنجا كه اسپرماتوزوئيد  اسپرماتوزوئيدها كمك مي

مناسب بودن  ،از قدرت تحرك بيشتري برخوردار است
 Yي رحم، بيشتر به نفع اسپرماتوزوئيد  ترشحات دهانه

 گلوکزسطح از  ياهميت بيشتر تغييرات سطح گلوکز. باشد مي
 و غذاهاي ها بنابراين، استفاده از ميوه. دداربه تنهايي   نخو

شيرين محتوي گلوكز در روزهاي تخمك گذاري محيط را 
مواد غذايي  .نمايد ميتر  مناسب  Yبراي جذب اسپرماتوزوئيد

، شربت ذرت، )قند ساده يا شكر( گلوكز، ساكاروز مانند
عسل، آب نبات، غالت صبحانه شيرين شده، هويج، 
بيسكوئيت، سيب زميني پخته، كشمش، نان گندم سفيد، 

براي افزايش  هاي داراي شكر و يا پليمرهاي گلوكز بهنوشا
   ۲۸، ۲۹، ۵۰-۵۲.شده است کالري مصرفي توصيه 

  ،وزن والدين، بلند قد ها هاي پژوهش اساس يافته بر
بازو بيشتر  ي مياني عضله ي ناحيه و viي بدن ي توده نمايه
غذايي در  منابع بودن و باال ،ابتداي بارداري در مادر

چنين  هم ۱۳،۵۳،۵۴.شوند فزايش نسبت جنسي ميسبب ا دسترس
روي زناني که شوهرانشان داراي چند  ها هاي پژوهش يافته

با اين ويژگي  حيواني هاي گونه چنين باشند و هم همسر مي
نشان داده که زنان با وضعيت بهتر در مقايسه با ساير زنان 

 نظران صاحب ۱۸،۵۵.آورند دنيا مي بيشتري به فرزندان پسر

                                                           
i -Rosenfeld 

ii -Vickers 

iii- Gray 
iv -Cameron 

v -Green 
vi- Body Mass Index 

 زنان نسبت دريافتي کالري بودن باال به را متغيرها ناي
  ۱۳.اند داده

و  ۱۹۹۸در سال  آندرسون هاي مطالعات در مقابل يافته
بيانگر آن است که چاقي مادر و  ۲۰۰۴کاگناسي در سال 

وزن گيري بيشتر مادر در دوران بارداري ارتباط معکوس با 
ي نقشي رسد ذخاير مادر که به نظر مي نسبت جنسي دارد،

به عالوه  ۵۶،۵۷.نداشته باشد تعيين نسبت جنسي جنين در
 افزايش گلوکز در گردش گران پژوهشهاي  بررسيبراساس 

تنهايي  به کالري و افزايش است براي تعيين جنسيت موثر
هاي  يافته ۴۷.ندارد جنسي نسبت افزايش نقش مهمي در

 مواد آن است که مصرف هاي گري و همکاران بيانگر پژوهش
نه تنها سبب  ها افزايش يافته، غذايي که با فروکتوز کالري آن

با پيامدهاي نامطلوب  بلکه ،شوند کاهش نسبت جنسي مي
هاي غذايي  رژيم از استفاده ۲۷.همراه است دوران بارداري

 اثرات تواند مي اي تغذيه هاي كمبود ايجاد بر عالوه سخت،
 و استرس .بگذارد جاي بر مادر نيز در نامطلوبي رواني

 غذايي رژيم در سختگيري پيامدهاي از يكي خود اضطراب
 نخواهد تاثير بي جنين جنسيت در نيز مسئله اين كه است
  ۵۸.بود

بررسي به هاي ميرميران و همکاران که  هاي پژوهش يافته
اند، نشان داده متوسط دريافت غذايي زنان تهراني پرداخته

، چربي و پروتئين ها شامل کربوهيدرات مغذي دريافت درشت
و % ۶/۱۱و % ۵/۳۱، %۹/۵۶سال به ترتيب  ۲۴تا  ۱۹در زنان 
% ۳/۱۱و % ۵/۳۰، %۱/۵۸سال به ترتيب  ۵۰تا  ۲۵در زنان 

نگر به  ي آينده گردد در يک مطالعه پيشنهاد مي ۵۹.باشد مي
ها و انرژي زنان  مغذي بررسي ارتباط احتمالي دريافت درشت

ها پرداخته  و جنسيت فرزندان آن ايراني قبل از بروز بارداري
 . شود

براي  گياهان و مواد غذايي معرفي شده در طب سنتي

   :جنسيت جنين انتخاب

هند و  است در کشورهاي مختلف از جمله چين، ها سال
و گياهان دارويي براي انتخاب جنسيت  ايران از طب سنتي

هاي  در مورد بسياري از اين روش شود، اما استفاده مي جنين
ها انجام  سنتي تحقيقات علمي کافي براي اثبات کارايي آن

از گياهان تيره بلوط و  روستاهاي شمال هند، در .نشده است
اما  کنند، خيار به منظور تعيين جنسيت جنين استفاده مي

   ۶۰.انجام نشده است اي در مورد کارايي اين گياهانمطالعه
 مانند غذاها از بعضي طب سنتي ايران، خوردن اساس بر
 هنگام در…  کاسني زعفران، هل، خرما، فرنگي، توت کاهو،
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 ۶۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳ارديبهشت ، ۱ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

 مرغ، تخم ترشي، ماست، مصرف و شدن پسر به شدن باردار
در  ۲،۲۸،۶۱،۶۲.شودمنجر مي جنين شدن دختر رازيانه به شويد،

 تاثير هاي محدودي در مورد ايران نيز فقط پژوهش
ين موش بر جنسيت جن ۱۷و سيب ۲رازيانه شويد، ۲،۶۳کاسني،

هاي انجام شده عالوه بر  بررسي در برخي. انجام شده است
 با يکديگر، هاي مختلف هاي پژوهش خواني يافته عدم هم

نيز مغايرت داشت،  با ادعاهاي طب سنتي ها بررسيهاي  يافته
به عنوان نمونه بر اساس طب سنتي، مصرف رازيانه شانس 

بررسي که در  در حالي دهد، تولد دختر را افزايش مي
اميرزرگر رازيانه سبب افزايش متولدين مذکر در موش 

کاسني سبب  رود مي بر اساس طب سنتي انتظار ۶۴شد،
ي بررسي رسولي نيز  شود، نتيجه افزايش متولدين مذکر

تاييد کرد که کاسني سبب افزايش متولدين مذکر در موش 
 داد نشان کيانبخش هاي بررسي يافته در مقابل ۶۳.شود مي

رسد  به نظر مي ۲.ندارد موش جنسي نسبت بر ثيريات کاسني
سازوكار عمل اين گياهان افزايش ميزان امالح سديم و 

  .و در نتيجه تغيير نسبت جنسي باشد پتاسيم
و  ۶۶هويج ۶۵خرما، تاثير مورد هايي نيز در پژوهش 

در  ها بر اسپرماتوژنز و ميزان گنادوتروپين ۶۷زعفران
طور اختصاصي تاثير اين گياهان  بهاما  ،حيوانات انجام شده

 تاثير به احتمال زياد ولي ،نگرديدهبر جنسيت جنين بررسي 
ايفاي  برايها عاملي اين گياهان در تغيير ميزان گنادوتروپين

  .باشدها در تعيين جنسيت مي نقش آن
گردد  با توجه به گستردگي طب سنتي ايران پيشنهاد مي

ه بر جنسيت جنين در برده شد  تاثير مواد غذايي نام
ي انساني و حيواني مورد ارزيابي قرار  هاي گسترده پژوهش

 .گيرد

  بحث 

اي بود که به طور بررسي مروري حاضر اولين مطالعه
اي در شرايط محيطي عوامل مختلف تغذيه جامع تاثير

اين مطالعه با . گوناگون را بر جنسيت جنين بررسي نمود
بر  زمينه اين در مرتبط عواملرژيم غذايي و  تاثير تاکيد بر

 عوامل توجه نمود که اما بايد نسبت جنسي انجام شده،
 غلظت جنسي، رفتار ۶۸جمله دماي محيط، از بسياري

 ۷۰زيست محيطي، هايآالينده ۶۹طبيعي، بالياي هورموني،
 و وضعيت ۱۳ها متابوليسم آن و ريز درون غدد نوسانات

 جنسي بر نسبت است ممکن ۵۸ژنتيکي و سطح استرس مادر
هاي گيري بر اساس شواهد و يافته و نتيجه ۷۱تاثيرگذار باشند

رشد بسيار آرام جنين . سازندموجود را کاري دشوار مي
پستانداران و  پرندگان،(انسان در مقايسه با ساير حيوانات 

شايد توضيحي مناسب براي اين واقعيت باشد که ) جوندگان
ير موجودات بر جنسيت اي کمتر از ساهاي تغذيه استرس

  ۱۳.تاثيرگذارند جنين انسان
تاثير وضعيت مادر از جمله رژيم غذايي مصرفي قبل از 

 با توجه به .حاملگي روي نسبت جنسي غير قابل انکار است
به ويژه پستانداران و (هاي انجام شده روي حيوانات  پژوهش
با  در محيط آزمايشگاهي يا در حيات وحش) جوندگان
ايي مادر بر رژيم غذ تاثير توان در مورد شتري ميقاطعيت بي

هاي باليني انجام  اما کارآزمايي ۱۸جنسيت نوزاد سخن گفت،
و  دليل کم بودن حجم نمونه گرفته روي انسان بيشتر به

و نتيجه گيري  ارزيابي دقيق آماري گر،مداخله عوامل متعدد
 به عالوه توزيع جغرافيايي. سازد را با مشکل مواجهه مي
تواند يكي از عوامل تاثيرگذار باشد  متفاوت متولدين نيز مي

عالوه بر آن، . گردد ها مي هاي متغير بررسي كه سبب يافته
 نيز به متيوز ي از جمله مطالعه هاي انجام گرفته ساير بررسي

صورت کوهورت گذشته نگر انجام شده که عالوه بر تورش 
سبب ايجاد  دليل بررسي ارتباطات متعدد، به يادآوري،

 طور به معلولي و علت ي هاي مثبت کاذب شده و رابطه يافته
توان به آن  طور قاطع نمي به رو اين از ،قابل اثبات نيست دقيق

هاي  همچنين ضد و نقيض بودن يافته ۷۰.نموداستناد 
هايي غذايي، اظهار نظر قطعي در  ها در مورد رژيم پژوهش

ها  چه که تمام پژوهش اما آن سازد، اين رابطه را مشکل مي
عبارت است از اين که شرايط  اند، داشته روي آن تاکيد

شرايط را براي تولد نوزاد  ،)اي و محيطيتغذيه( مطلوب مادر
 ها و شرايط نامطلوب، نمايد و استرس مذکر مساعد مي

 آن عالوه بر. دهد احتمال تولد نوزاد دختر را افزايش مي
 عنوان متفاوت مختلف االتمق در غذايي رژيم موفقيت ميزان
 تنهايي به به ندرت در انسان روش به طور معمول اين و شده

 موفقيت پيرامون توان مي سختي به بنابراين ،گرديده استفاده
  .  نظر نمودانسان اظهاردر  آن

 طور معمول سبب حيوانات به هاي اجتماعي استرس
االً كه احتم. شود فرزند پسر نسبت به دختر مي تولد افزايش

 ۴۷.باشد به دنبال استرس مي دليل افزايش گلوکز در گردش به
که از موش به عنوان مدل ديابتي استفاده  هايي در پژوهش

شود  شده، مشاهده گرديده افزايش گلوکز در گردش سبب مي
انسان نيز در  .کند نسبت جنسي به سمت پسر تمايل پيدا 

به انسولين به  وابسته مادران مبتال به ديابت مشاهده شده كه
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 همكارانو  منيژه سرشتي  رژيم غذايي مادران و جنسيت جنين ۶۵

 

دليل اين كه گلوکز در گردش کمي دارند، نسبت جنسي در 
الزم به  ۷۲.رود ها کاهش و به سمت تولد دختر پيش ميآن

 قاعدگي ي دوره سراسر در گلوکز يادآوري است که غلظت
 براي در دسترس گلوکز سطح کند و از آنجا که مي پيدا تغيير
 احتمال زياد سطح به باشد، مي مهم بسيار باروري فعاليت
 جنين جنسي نسبت بر لقاح زمان در دسترس در گلوکز

 به احتمال زياد که دارد وجود شواهدي ۴۷.است تاثيرگذار
 نسبت چولگي در سلولي ي اوليه تقسيم طي در گلوکز سطح
 تکامل گلوکز، سطح افزايش با. دارد مشارکت جنسي

 بر هعالو شود، مي مهار نثوم هاي جنين هاي بالستوسيست
 مانند بارداري با مرتبط متغيرهاي از ايدامنه بر گلوکز آن

 LH پيک زمان و GnRH رشد، هورمون هاي گيرنده بيان
 در مستقيم غير و مستقيم طور به بنابراين ،گذارد مي تاثير
   ۴۷.دارد نقش بالستوسيست تکامل

ي مروري حاضر، تعداد کم  هاي مطالعه از جمله محدوديت
گر ام گرفته در اين زمينه، عوامل مداخلههاي انج پژوهش

ها در مورد  هاي پژوهش فراوان، ضد و نقيض بودن يافته
ها ها در کنار ساير روش هاي غذايي و استفاده از آن رژيم
. سازد باشد که اظهار نظر قطعي در اين زمينه را مشکل مي مي
عالوه محدود شدن پژوهش حاضر به مقاالتي که به زبان ه ب

اند، از ديگر نقاط ضعف سي و فارسي به چاپ رسيدهانگلي
اي که طب باشد و امکان دسترسي به مطالعات گسترده مي

  .سنتي چين در اين زمينه انجام داده وجود ندارد
 غذايي رژيم از توان گفت استفادهبه طور خالصه مي

 محدود کوتاه هايدوره به بايد جنين جنسيت انتخاب براي
 افراد در غذايي رژيم انواع از برخي هاي تممنوعي به و گردد
 برخي از ناشي ناگوار عوارض شاهد تا نمود توجه بيمار

 به استرس. نباشيم جنين و مادر سالمت بر غذايي هاي رژيم
 جنين جنسيت بر شده شناخته موثر عوامل از يکي عنوان

 نيز حيوانات روي شده انجام هاي هاي پژوهش يافته. باشد مي
 جنين جنسيت ي کننده تعيين ايتغذيه عوامل فقط داده نشان
 عامل يک عنوان به نيز همسر رفتارهاي و استرس نبوده،
 نمونه عنوان به .باشد مي جنين جنسيت ي کننده تعيين موثر
 مواد فراواني اين که داده برخالف نشان ها هاي پژوهش يافته
 د،ده مي افزايش را مذکر نوزاد تولد شانس همستر در غذايي

 يک برابر در  شده تغذيه خوبي به که همستري گاه هر اما
 جنس سمت به جنسي نسبت گيرد قرار ماده خشمگين همستر

 بتوان شايد را همستر عملکرد اين کند، مي پيدا چولگي نثوم
 بنابراين، ۷۳.داد تعميم نيز پستانداران ديگر هايگونه به

 جنسيت، و تغذيه ي زمينه در که درماني بهداشتي ـ پرسنل
 با کنند دقت بايد نمايند، مي راهنمايي را مددجويان

 کاهش را خود مددجويان استرس سطح مناسب هاي ييراهنما
 توصيه هاي مختلف هاي پژوهش يافته به توجه با. دهند
 مورد جنسيت انتخاب در موفقيت افزايش منظور به شود مي
 غذايي مرژي از پيروي بر عالوه همزمان طور به والدين نظر،
 شلتز روش مانند جنسيت انتخاب طبيعي هايروش ساير از
 به رسيدن در تا ۲۱،بگيرند کمک نيز) مقاربت زمان تنظيم(

با . نمايند کسب بيشتري موفقيت خود نظر مورد جنسيت
توجه به اين که شواهد روشن و قطعي در مورد اثر رژيم 

 گردد غذايي بر جنسيت جنين وجود ندارد، پيشنهاد مي
ي بيشتر و با در نظر گرفتن  هايي دقيق با حجم نمونه پژوهش

هاي کاربردي  عوامل مداخله گر متفاوت انجام گيرد تا به يافته
  .در اين زمينه دست يابيم
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Abstract 
Introduction: The desire of the human to control the gender of fetus prior to conception has 

always been important. The aim of this study was to determine the role of maternal diet on fetal 
gender. Materials and Methods: In this narrative review study, a comprehensive review of 
databases including Pubmed, Scirus, Cochrane library, ScienceDirect, MD Consult, google scholar, 
Iranmedex, Magiran, and SID from 1982 to 2013 was performed. Key words to search databases 
included fetal sex, sex ratio, sodium, potassium, magnesium, calcium, fructose, eating disorders, 
sex selection, maternal diet, Ionic diet, fatty acid, calorie, and famine. Results: Results of studies 
on the effects of nutritional deficiencies and disorders on sex ratio were controversial. Studies 
showed that a combination of environmental factors such as stress, time of conception and 
maternal diet had effects on sex ratio. Preconceptional nutritional status of mothers was very 
important in changing sex ratio. Increasing the intake of K + + Na+ / Ca 2 + + Mg2+ in diet and high 
calorie diet could increase the ratio of male offsprings. Conclusions: Preconceptional diet was 
important in fetal sex ratio. However, low sample size in most human studies and the complex 
mechanisms of sex determination make it difficult to conclude definitively on this issue. Further 
human studies with larger sample size in this field are suggested.  
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